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Luoton kuvaus
Luotonantajan hyväksymä lainahakemus ja nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen luotonantajan ja
luotonottajan välille. Luotonantaja siirtää rahat luotonsaajan ilmoittamalle pankkitilille heti
lainahakemuksen hyväksymisen jälkeen. Lainan reaaliaikainen tilisiirto edellyttää, että lainanottajalla on tili
joistain seuraavista pankeista: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Aktia, POP Pankki,
Handelsbanken tai S-pankki. Muihin pankkiryhmiin tilisiirto kestää 1-2 pankkipäivää.
Luotto on tyypiltään kertaluotto. Sopimus päättyy kun velka on kokonaisuudessaan takaisinmaksettu.
Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät maksamattoman pääoman, toimitusmaksun ja
mahdollisen koron pääomalle. Luottojen laina-aika on 360 vuorokautta ja maksuerien maksuväli on 60
vuorokautta.
Luoton kustannukset
Luoton maksettava kokonaismäärä koostuu pääomasta, toimitusmaksusta ja vuotuisesta luottokorosta.
Luoton vuosikorko on 30,00 % ja luotonsaaja on velvollinen maksamaan avoimelle pääomalle korkoa
luottosopimuksen mukaisesti siitä lähtien, kun pääoma on siirretty luotonsaajan tilille.
Luoton takaisinmaksu suoritetaan kuukausierissä luottosopimuksen mukaisesti. Luotonantaja lähettää
luotonsaajalle kaikista maksueristä yhteisen laskun, jossa on eriteltynä erissä maksettavien summien
suuruus ja eräpäivä. Maksuerän suuruus määräytyy luottosopimuksessa määritellyn maksuaikataulun
mukaan.
Luotonsaajalla on oikeus maksaa luotto takaisin ennenaikaisesti kokonaan tai osittain. Mikäli luotonsaaja
käyttää tätä oikeuttaan on luotonantajalla oikeus periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt,
luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.
Maksun viivästyminen
Mikäli luottoa ei makseta takaisin viimeistään eräpäivään mennessä, on luotonsaaja velvollinen maksamaan
viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 § 2 mom. mukaisesti enintään 180 päivän ajan.
Maksun viivästyessä lähetetään maksumuistutuslasku postitse, josta peritään lainmukaiset viivästyskulut.

Jos saatava on maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen edelleen maksamatta, luotonantajalla on oikeus
siirtää saatava ilman erillistä ilmoitusta ulkopuolisen perintäpalvelun hoidettavaksi. Perinnästä veloitetaan
siitä aiheutuneet todelliset kustannukset.
Lisäksi luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa korkolain 4 §:n
mukaisesti eräpäivästä maksupäivään saakka.
Maksamattomasta suorituksesta voi seurata merkintä luottotietorekisteriin. Luotonantaja huomioi maksun
viivästyessä kuluttajasuojalain 7 luvun 16 §:n mukaiset säännökset luotonsaajasta riippumattomista syistä.
Luoton poikkeuksellinen erääntyminen
Maksun laiminlyönti
Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos luotonsaaja laiminlyö
pääoman, koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä, jos maksu on viivästynyt
vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja jos viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai jos siihen
sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luoton alkuperäisestä määrästä tai käsittää
luotonantajan koko jäännössaatavan. Luotto erääntyy kuitenkin maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta
vaatimuksesta, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on edelleen määräävältä osin
suorittamatta.
Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi
Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos luotonsaaja on antanut
luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin,
taikka luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, luotonsaaja kuolee tai
asetetaan konkurssiin tai oikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.
Sosiaalinen suorituseste
Luottoa ei kuitenkaan ole oikeus eräännyttää, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta,
työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin
tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta.
Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.
Erääntymisen voimaantulo
Luoton erääntyminen tulee voimaan aikaisintaan neljän viikon tai, jos kuluttajalle on aiemmin huomautettu
viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun
erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty.
Peruuttamisoikeus
Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen
tekemisestä.
Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla seuraavat tiedot:
- Luotonhakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus
- Paikka ja päiväys
- Ilmoitus luoton peruuttamisesta

Luotonhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena lainan todellisen vuosikoron ajalta,
jonka luotto on ollut luotonsaajan käytössä, mikäli kyseessä on alle 200 € luotto. Lainan todellinen
vuosikorko lasketaan kuluttajasuojalain ja Kauppa- ja Teollisuusministeriön päätöksen (874/1986),
muutokset 661/94 ja 4/100 mukaisesti. 200 € ja yli 200 € luottojen osalta luotonhakija on velvollinen
maksamaan luotonantajalle lainan koron lainan käyttöajalta. Peruuttamistilanteessa luotonhakijan on
viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä palautettava
sopimuksen mukaan saamansa rahat luotonantajalle. Mikäli varoja ei palauteta, peruutus raukeaa.
Peruuttamisilmoitus toimitetaan osoitteeseen:
NDN-Yhtiö Oy
Suomivippi
PL 57
49401 HAMINA
tai asiakaspalvelu@suomivippi.fi

Erimielisyyksien ratkaisu
Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteeseen perustuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan
ratkaistavaksi.
Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 HELSINKI
puh. 029 566 5200
kril@oikeus.fi

www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä
maistraattien kuluttajaneuvontaan. (www.kuluttajaneuvonta.fi)
Tästä sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä luotonsaajan kotipaikkakunnan
käräjäoikeudessa. Mikäli luotonsaajalla ei ole kotipaikkakuntaa Suomessa, ratkaistaan riita-asiat
luotonantajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.
Muuta
Tähän luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja luoton ennakkotiedot on annettu Suomen lain
mukaisesti. Sopimussuhteessa ja sopimussuhdetta koskevissa asiakirjoissa käytetään suomen kieltä.
Luottoa koskevat muut ehdot on kuvattu yleisissä sopimusehdoissa. Kuluttajaluottojen valvonnasta
vastaavat kuluttaja-asiamies, Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.avi.fi sekä kilpailu- ja kuluttajavirasto
www.kkv.fi.

